Det engelsk sprog spiller en særlig rolle i denne studieretning, hvor undervisningen foregår på engelsk i
følgende fag: samfundsfag, matematik, historie, religion
og naturligvis faget engelsk. Undervisningen på engelsk i
flere fag betyder at din sprogkompetence løftes betydeligt
både mundtligt og skriftligt. Du tilegner dig et fagsprog
på engelsk på en række fagområder, hvilket styrker dig,
hvis du senere ønsker at tage dele af din videregående uddannelse i udlandet eller ønsker at være bedre klædt på
til undervisning på engelsk (fx engelsksproget materiale)
på en række videregående uddannelser i Danmark.
Undervisning på engelske i en række fag betyder at alle
fag i høj grad inddrager internationale temaer og materiale i undervisningen. Det giver dig et øget globalt udsyn
og dermed også et bredere perspektiv og forståelse for
nationale forhold. Vi samarbejder på tværs af fagene og
her er engelsk en mulighed og ikke en barriere for samarbejdet. Ikke mindst er der et helt naturligt samarbejde
mellem de to studieretningsfag: engelsk og samfundsfag.
Vi lægger stor vægt på en særlig identitet for i-class
eleverne. Vi har en årlig studeretningsdag, hvor eleverne
lærer hinanden at kende på tværs af årgange og samarbejder på tværs af klasser og fag. Derudover har vi et fast
samarbejde med en række partnerskoler regionalt og
internationalt. I 1.g afholdes en Public Debate Day med
Risskov Gymnasium og vi har hvert år besøg af en klasse
fra vores partnerskole i Mexico. De deltager i undervisningen og tager med i-class til København for at lære om
dansk politisk historie samt diskutere aktuelle politiske
emner. Her er arbejdssproget naturligvis engelsk og de to
kulturer bringes i spil og vigtige spørgsmål rejses, når nye
øjne ser på dansk politik og samfundsforhold.
Vi tager ud for at møde det internationale i form af
studierejser i både 2.g og 3.g. Der vil være en længerevarende studietur uden for Europa i 2.g og en kortere
studietur i 3.g. til en destination i Europa. I forbindelse
med den lange studietur i 2.g, bruger vi vores internationale netværk af partnerskoler, så der også er mulighed
for lokal skolegang og om muligt lokal indkvartering.
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I-class er:
Internationalt udsyn og dialog. Beherskelse af det
engelske sprog. Et bredere perspektiv og dermed en
større forståelse for nationale forhold.
Studieretningen er for dig, der har en interesse for det
omkringliggende samfund – ikke kun i Danmark, men
også for problemstillinger, der række ud over Danmarks grænser. I i-class sætter vi fokus på sprog, kultur
og samfundsforhold i særligt den engelsktalende del
af verden samt hvordan erfaringer fra andre lande kan
give et nyt perspektiv på aktuelle forhold i Danmark.
I-class undervises du på engelsk i en række fag af
engelskuddannede lærere, og derfor er studieretningen for dig, der har en særlig interesse for det engelske
sprog og som gerne vil give dig selv en ekstra udfordring. En udfordring som i høj grad betaler sig i løbet af
de tre år og efter gymnasietiden.
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Vi bringer i høj grad det internationale hjem til Egaa
Gymnasium. I undervisningen inddrager vi vores
internationale kontakter og partnerskoler. Vi har fx
haft et projekt mellem i-class i Danmark og en klasse
fra Carolina Forest High School i USA, der har læst og
diskuteret den samme roman i engelsk. Vi har flere
gange haft dialog via Skype, hvor eleverne eksempelvis
har stillet spørgsmål til vores kontakt i Langa Township
i Cape Town, Sydafrika og for nyligt til lærere fra South
Carolina om det amerikanske præsidentvalg. Her bringer vi det internationale til Egaa.
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Vi rejser ud i verden for at forstå kulturen de steder vi
tager hen og for at bruge det engelske sprog aktivt.
Derfor er destinationen for den lange studietur i 2.g
oftest til en partnerskole, så vi både får mulighed for
at følge skolegang og har privat indkvartering. Vi har
haft to i-klasser i South Carolina i USA, hvor de har
fulgt skoledagen på vores partnerskole og været privat
indkvarteret. Men også vores partnerskole i Tanzania
og Mexico kan danne grundlag for den lange studietur.
Når vi rejser ud i både 2.g. og 3.g er det også for at blive
klogere på faglige problemstillinger. Studieturene har
et klart tværfagligt fokus, hvor den viden vi indsamler
på studieturen, skal bruges i en projektsammenhæng.
Vi besøger institutioner og mødes med mennesker som
fx Youth Build organisationen i East Harlem, New York,
hvor minoritetsunge tilbydes en alternativt uddannelse. Hvad enten det er dialog mellem elever på vores
partnerskole eller mellem unge og undervisere på
Youth Build, så kan du som elev være med til at give
dine holdninger og erfaringer videre og blive klogere
på verden. Dialogen bliver helt naturlig når man som
i-class elev er vant til at tænke og diskutere på engelsk
i undervisningen.

eksempler på tværfaglIge forløb:
• Aktuelle samfundstendenser i fiktion og virkelighed:
dystopiske romaner; socialrealisme; politisk magt
i fx Shakespeares Hamlet og Macbeth; zombier og
risikosamfundet; postmodernisme og identitet.
• Velfærdsstaten: reformer, social ulighed og økonomisk vækst. Velfærdsstatens rødder og forskellige
former for velfærdsstater: DK, UK, USA.
• Kulturmøder. Hvilken rolle spiller religion for identitet og integration i enkelte lande? Hvad betyder
religion i international politik?
• Den amerikanske valgkamp og det politiske system;
den politiske kultur og mediernes rolle; politisk retorik i taler og på de sociale medier.
• Globale udfordringer, verdens ressourcer og klima i
fremtiden.
• Europas fremtid set i lyset af globaliseringen: fx. migration, flygtninge, Brexit og nationalisme i Europa.

